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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 12. marca 2013 o oceni učinka na prihodnje 
trgovinske odnose med EU in ZDA,

1. v okviru potekajočih pogajanj o TTIP naslavlja na Komisijo naslednja priporočila: 

(i) zagotovi naj, da bo TTIP ščitil obstoječa delovna mesta ter na oprijemljiv in 
pozitiven način prispeval k varovanju in ustvarjanju močne, trajnostne rasti, da bi 
kar najbolj povečali ustvarjanje višje kvalificiranih delovnih mest, ki bodo 
ustrezala novim potrebam na trgu dela, skupaj z boljšimi in trajnostnimi 
delovnimi mesti v EU, ki bi pripomogla k izpolnitvi cilja za leto 2020 glede 75-
odstotne zaposlenosti, ob upoštevanju, da trgovina ni cilj sam po sebi, ampak 
sredstvo za povečanje blaginje; v celoti naj spoštuje in zaščiti svetovne delovne 
standarde; zagotovi naj, da bodo standardi, zlasti socialni in okoljski standardi ter 
standardi zdravja in varnosti na delovnem mestu, zaščiteni in da jih bo mogoče
izboljšati;

(ii) Parlamentu naj posreduje posodobljene ocene učinka sporazuma TTIP na 
zaposlovanje in rast v EU, s posebnim poudarkom na posledicah za države članice 
v srednji in jugovzhodni Evropi;

(iii) zagotovi naj sprejetje ukrepov za posodobitev sistemov usposabljanja, da bi 
pripomogla k razvoju novih znanj in spretnosti ter bolje usposobljenih delavcev, s 
čimer bi se izboljšal dostop do trga dela;

(iv) zagotovi naj, da se bodo socialni in okoljski učinki morebitnega sporazuma 
temeljito ocenili v odprti razpravi;

(v) oceni naj tveganje, da bo določitev skupnih standardov socialnega varstva in 
varstva okolja z Združenimi državami Amerike oslabila skupne evropske 
prednostne cilje ter povečala gospodarske in socialne razlike med državami 
članicami;

(vi) v vseh poglavjih sporazuma TTIP naj zagotovi, da pod nobenimi pogoji ne bo 
vodil v slabitev ali razveljavitev standardov držav članic in EU oziroma v 
izogibanje omenjenim standardom na naslednjih področjih: pravice delavcev, 
delovni pogoji, socialna varnost, socialna vključenost in socialna zaščita, zdravje 
in varnost na delovnem mestu, strokovno usposabljanje, strokovne kvalifikacije, 
prost pretok delavcev in upokojencev, socialni dialog, boj proti diskriminaciji na 
delovnem mestu in na trgu delovne sile; poleg tega naj zagotovi, da bo TTIP 
vključeval celovite in zavezujoče določbe o delovni zakonodaji in politikah na 
vseh vladnih ravneh, ki so skladne s temeljnimi konvencijami Mednarodne 
organizacije dela in agendo za dostojno delo; zagotovi naj, da se trgovina ali 
naložbe ne bodo spodbujale v škodo delovne zakonodaje; v primeru sporov se 
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mora za delovne določbe uporabljati mehanizem za reševanje sporov, vključno z 
možnostjo sankcij; v zvezi s tem lahko imajo vlogo nadzorni organi Mednarodne 
organizacije dela; 

(vii) v kolikor bi končni elementi sporazuma TTIP ogrožali ali ovirali standarde na teh 
področjih, naj o tem nemudoma obvesti pristojni Odbor Parlamenta za 
zaposlovanje in socialne zadeve, da se omogoči posvetovanje in sprejmejo 
odločitve;

(viii) naj zavrne vsak sporazum, ki bi lahko ogrožal delovne standarde v Evropi in 
povzročil socialni damping;

(ix) zagotovi naj, da se bodo razsežnosti delovnih in socialnih določb spoštovale, 
zagovarjale in v celoti vključile v vsa operativna področja sporazuma, da bi 
zagotovili skladen in celovit pristop k trajnostnemu razvoju v trgovinskem 
sporazumu;

(x) zagotovi naj, da bo ob robu pogajanj o TTIP dosežena obojestransko koristna 
ureditev glede svežnja za mobilnost, ob upoštevanju, da sta poenostavitev 
vizumskih postopkov za evropske ponudnike storitev in blaga ter omogočanje 
strokovnjakom, da delajo v ZDA, tako da se priznajo njihove kvalifikacije, 
ključna elementa za celovito izkoriščanje sporazuma TTIP;

(xi) zagotovi naj, da bo civilna družba lahko pomembno prispevala k izvajanju 
ustreznih določb TTIP; v tem okviru bi se moral za izvajanje delovnih določb ter 
za njihovo spoštovanje uporabljati postopek spremljanja, ki bi vključeval socialne 
partnerje in civilno družbo v procesu socialnega dialoga, ki vključuje svetovalne 
odbore, in ob upoštevanju širše razsežnosti člena 17(1) PEU; zagotovi naj, da 
bosta civilna družba in udeležena javnost obveščeni in bosta imeli dostop do vseh 
ustreznih pogajalskih besedil ter da bosta imela Parlament in Svet dostop do 
konsolidiranega pogajalskega besedila, in sicer takoj po obravnavi takšnih besedil 
v krogih pogajanj;

(xii) takoj naj sprejme ukrepe, s katerimi bi zagotovila pravico držav članic, da v 
okviru javnih storitev sprejemajo zakonodajo, jih organizirajo, zanje vzpostavljajo 
standarde glede kakovosti in varnosti ter vse javne storitve, tudi izobraževanje, 
socialne storitve, zdravstvene storitve, oskrbo z vodo, odstranjevanje odplak, 
odstranjevanje odpadkov, socialno varnost, železnice in javni promet, energijo, 
kulturo in avdiovizualne storitve itd., upravljajo in zakonsko urejajo, in da 
zagotovi izključitev javnih storitev (vključno s sistemi oskrbe z vodo, 
zdravstvenimi sistemi in sistemi socialne varnosti ter izobraževanjem) iz področja 
uporabe pogodbe; 

(xiii) zagotovi naj, da bodo javne storitve, kot jih določa člen 14 PDEU, izrecno 
izključene iz področja uporabe TTIP, da se zagotovi svoboda nacionalnih in 
lokalnih organov pri uvajanju, sprejemanju, ohranjanju ali razveljavljanju vseh 
ukrepov v zvezi z naročanjem, organizacijo, financiranjem in zagotavljanjem 
javnih storitev v skladu s členom 168 PDEU (javno zdravje) in Protokolom 26 
(storitve splošnega pomena) k tej pogodbi; ta izključitev bi se morala uporabljati 
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ne glede na to, ali so zadevne storitve organizirane monopolno, na podlagi 
izključnih pravic ali na drug način, in ne glede na to, ali so financirane z javnimi 
ali zasebnimi sredstvi in/ali se zagotavljajo javno ali zasebno; takšne storitve 
vključujejo storitve zdravstvenega in socialnega varstva, sisteme socialne 
varnosti, javno financirano izobraževanje ter železniški in javni promet ter storitve 
oskrbe z vodo, plinom in elektriko;

(xiv) zagotovi naj, da se zaskočne klavzule in klavzule o mirovanju ne bodo uporabljale 
za nobene javne in socialne storitve; zaščititi je treba celoten možen obseg 
ponovne nacionalizacije storitev in ponovnega prenosa pristojnosti zanje na 
občine;

(xv) zagotovi naj, da bodo v celoti upoštevani posebni izzivi, s katerimi se soočajo 
MSP in mikropodjetja, kot so netarifne trgovinske ovire, birokracija in učinki 
preusmerjanja trgovine, ki izhajajo iz TTIP; zagotovi naj, da bodo MSP v celoti 
izkoristila odprt trg, tako da vzpostavi gospodarski okvir, ki bo spodbujal izvoz ter 
ugodno, konkurenčno in trajnostno poslovno okolje; zagotovi naj, da bodo v celoti 
upoštevani posebni izzivi, s katerimi se sooča 87 % vseh MSP v EU, ki se ne 
ukvarjajo z izvozom, ampak so odvisna od domačega povpraševanja;

(xvi) poenostavi naj postopke in razmisli o novih mehanizmih, ki bodo MSP pomagali 
izkoristiti TTIP;

(xvii) naj oblikuje pobude in spodbuja prevzemanje družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, ki mora dopolnjevati delovno in okoljsko zakonodajo, 
nikakor pa je ne sme nadomeščati;

(xviii) zagotovi naj, da bo sporazum o morebitnem mehanizmu za reševanje sporov glede 
zaščite naložb upošteval rezultate javnega posvetovanja o reševanju sporov med 
vlagatelji in državo, da bo popolnoma pregleden in demokratično odgovoren, da 
bo izrecno navajal pravico držav članic do zakonskega urejanja in da 
zakonodajalcev v nobenem primeru ne bo omejeval ali oviral pri sprejemanju in 
izvrševanju zakonov na področju zaposlovanja in socialne politike za njihove 
države; sistem reševanja sporov med državami med EU in ZDA – od katerih ima 
vsaka popolnoma delujoč pravosodni sistem in zadostno raven zaščite naložb za 
zagotovitev pravne varnosti – je še eno primerno orodje za obravnavo naložbenih 
sporov; preprečiti je treba vključitev kakršne koli oblike zasebnih arbitražnih 
sodišč v TTIP; 

(xix) sprejme naj ukrepe za ohranjanje pristopa „uvrščanja na pozitivni seznam“ v 
sporazumu v zvezi s poglavjem o trgovini s storitvami in ustanavljanju, pri čemer 
so storitve, ki bodo odprte za tuja podjetja, izrecno navedene; 

(xx) glede na to, da je Komisija v svojem poročilu o oceni učinka priznala, da bi lahko 
prišlo do dolgotrajnih in znatnih stroškov prilagajanja na trgu dela EU, naj 
zagotovi prisotnost realističnih statističnih projekcij o zmanjšanju oziroma 
povečanju števila delovnih mest v prizadetih sektorjih in v vsaki od držav članic 
ter zagotovi, da se bodo te projekcije redno posodabljale in objavljale, da bo 
Komisija lahko posredovala v podporo prizadetim sektorjem, regijam ali državam 
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članicam; v svojih projekcijah naj upošteva zunanje učinke in predvidi krizne 
scenarije; to podporo bi bilo mogoče uresničiti prek financiranja EU, vključno s 
prilagojenim Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji z ustreznim 
proračunom; 

(xi) zagotovi naj, da bo za pogoje izmenjave veljala stroga vzajemnost, da bi okrepili 
industrijsko strukturo EU, zaščitili MSP, ustvarili delovna mesta in preprečili 
vsakršno nepošteno konkurenco, zlasti v zvezi s socialnimi standardi;

(xxii) sprejme naj ukrepe za zagotovitev, da regulativno sodelovanje ne bo omejilo 
pravice vlad in Evropskega parlamenta do sprejemanja zakonodaje v javnem 
interesu; sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da regulativno sodelovanje ne bo 
oslabilo delovnih standardov, vključno z zdravstvenimi in varnostnimi standardi; 
zagotoviti je treba, da se delovni in socialni standardi ne bodo obravnavali kot 
netarifne ovire ali tehnične ovire za trgovino; v postopek regulativnega 
sodelovanja bi bilo treba na podlagi uravnotežene zastopanosti vključiti deležnike, 
vključno s socialnimi partnerji;

(xxiii) v okviru potekajočih pogajanj naj zagotovi ohranitev in spodbujanje novih pravil 
EU, ki so bila sprejeta z revizijo direktiv o javnih naročilih, zlasti v zvezi z 
dostopom MSP do javnega trga, merili za oddajo naročil na podlagi najboljše 
vrednosti in ne na podlagi najnižje ponudbe, trgi za gospodarske subjekte 
socialnega gospodarstva, možnostjo naročnikov, da sodelujejo in oblikujejo 
medobčinska partnerstva, in pragi, pod katerimi za javna naročila ne veljajo 
pravila EU ali mednarodna pravila;

(xxiv) naj zavaruje evropski socialni model pred konkurenco anglosaksonskega 
ameriškega kapitalizma in zagotovi, da se kolektivno financirane javne storitve in 
sistemi socialne varnosti ne bodo žrtvovali; TTIP ne sme povečati pritiska na 
države članice, naj zmanjšajo javno porabo, da bi na enostaven način postale 
gospodarsko konkurenčne in bi vlagateljem lahko nudile privlačno poslovno 
okolje;

(xxv) zagotovi naj, da bodo vlade imele možnost, da sprejmejo socialno in okoljsko 
odgovorne politike javnih naročil; določbe o javnih naročilih vladam ne bi smele 
preprečiti obravnavanja socialnih in okoljskih potreb, sporazum pa ne sme omejiti 
zmožnosti postavljanja socialnih zahtev, kot je navedeno v novih direktivah EU o 
javnem naročanju; poleg tega bi morale biti politike javnih naročil skladne s 
konvencijo št. 94 Mednarodne organizacije dela o določbah o delu v javnih 
naročilih;

(xxvi) takoj naj sprejme ukrepe, da bi zagotovila ureditev vprašanja agresivnega 
davčnega načrtovanja, na primer preseljevanja sedežev podjetij na drugo stran 
Atlantika zaradi koristi od pogojev, ki vplivajo na konkurenco in negativno 
vplivajo na zaposlovanje.
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